
 

Nagy kihívások a gyomirtás terén 2020-ban 

 
A fejlődő országokban, ahol a gazdaság mérete kicsi, a gyomokat kézzel távolítják el, ám ez 

egyre ritkább, mert a kézi munkaerő egyre drágább és nehezebben hozzáférhetőbb. Ennek 

következtében a kis gazdaságok is egyre több herbicidet alkalmaznak, aminek a negatív 

hatásai egyre inkább érezhetők. A fejlett országokban, például Ausztráliában és az USA-ban a 

gyomirtó szereket széles körben használják, a nagy mennyiségű hasonló hatású herbicidekre 

való túlzott támaszkodás, herbicid-rezisztens gyomok megjelenéséhez vezetett. Eddig 

világszerte több mint 500 herbicid-rezisztens gyomnövényről számoltak be a szakemberek és 

kutatók. 

 

Ezek közül az esetek közül több, mint 160 az Egyesült Államokból, és több, mint 90 eset 

Ausztráliából származik, így ez a két ország a legtöbb herbicid rezisztenciát regisztráló állam. 

Őket követi Kanada, Kína és Brazília. A herbicid-rezisztens gyomfajok száma a különféle 

kultúrákban a következő sorrendben alakul: búza (Triticum aestivum L.)> kukorica (Zea 

mays)> rizs (Oryza sativa L.)> szójabab (Glycine max)> tavaszi árpa (Hordeum vulgare L.)> 

repce (Brassica napus L.)> gyapot (Gossypium hirsutum L.). 

 

Ezért új, különböző hatásmechanizmusú herbicidekre van szükség a herbicid-rezisztens 

gyomok kezeléséhez, mégsem vezettek be az elmúlt három évtizedben ilyen termékeket. Ezek 

a problémák arra utalnak, hogy különféle gyomirtási alternatívákat szükséges kidolgozni, és 

meg kell fontolni más lehetőségeket is. Ezek a problémák ösztönözték arra a 

gyomnövényekkel foglalkozó tudósokat a világ minden táján, hogy ökológiai alapú gyomirtó 

szereket fejlesszenek ki. 

 

Gyombiológia és ökológia 

Bármely gyomirtó program kidolgozásához elengedhetetlen a gyomnövények biológiájának 

és ökológiájának megértése. A gyombiológiai vizsgálatok száma az utóbbi időben növekedett, 

mivel számos fontos fajról továbbra sem állnak rendelkezésre alapvető információk. A 

gyommag csírázását befolyásoló környezeti tényezők jobb megértése elősegítené a hatékony 

gazdálkodási gyakorlatok kidolgozását. Hasonlóképpen, a gyomfenológiával kapcsolatos 

információk lehetővé tennék konkrétabb védekezési módszerek kidolgozását azáltal, hogy 

pontosabban lehetne megbecsülni a növénytermesztésre gyakorolt hatásait. 

 

Növénytermesztésben folyó verseny 

Bármely olyan stratégiát, amelyben a növényeket gyomok kezelésére és visszaszorítására 

használják, fenntartható gyomirtási gyakorlatnak kell tekinteni. Az ilyen stratégiákat 

integrálni kell más eszközökkel a hatékony gyomirtás elérése érdekében. Ilyen technológia 

például a sűrű soros vetés, ami nagy talaj borítottságot ad; a vetőmagnorma emelése, mely 

szintén hozzájárul a zárt állomány kialakításához és a célzott tápanyag ellátás, ami a 

kultúrnövények közvetlen környezetébe kerül kijuttatásra, hogy a gyomnövényeket kevésbé 

táplálja. Amennyiben nem kívánjuk a sortávolságot csökkenteni, a vetőmagnormát emelni, 

úgy érdemes bevezetni az olyan széles sorközöket, amelyekben kényelmesen és taposási kár 

nélkül képes az erőgép a sorközöket valamilyen eszközzel művelni, akár többször is egy 

termesztési időszakban. 

 

Klímaváltozás hatása 

A kutatásokba be kell vonni más tényezőket is, mint például a hőmérsékletet változását és a 

víz hozzáférhetőségét, valamint a globális régiókat, hangsúlyozva azokat a mechanizmusokat, 



amelyek felelősek a változó éghajlati viszonyok eltérő ökológiai adottságaiért. A gyomirtó 

szerek hatékonyságát a várható éghajlati viszonyok is nagymértékben befolyásolják. 

 

Gyomirtó szerek alkalmazása 

A gyomirtók a gyomszabályozó rendszerek szerves részét képezik. A herbicidektől való 

jelenlegi függőség finomabb megközelítést igényel, különösen a helyes alkalmazási technikák 

révén. A kezelések herbiciddózisának, a herbicidkeverékek és a herbicidek váltogatása 

csökkenthetik a gyomnövény rezisztencia kialakulásának kockázatát. Ezekre a stratégiákra 

különös figyelmet kell fordítani a fejlődő országokban. Kutatást kell végezni a 

nanoherbicidek fejlesztéséről és alkalmazásáról a különböző növénytermesztési 

rendszerekben is. 

 

Integrált gyomirtás (IWM) 

Az integrált gyomirtás (IWM) a gyomok elleni küzdelem különféle kiegészítő módszerekkel a 

rendszeren belül, nem pedig egyetlen gyomirtási módszerre támaszkodva. Az IWM fő célja, 

hogy csökkentse a szelekciós nyomást a gyomirtás bármely módszerével szembeni 

rezisztencia kialakulására. 

Sajnos a legtöbb országban a gyomkutatás a herbicid kutatásokra irányul. A gyomok irtásának 

hatékony menedzsmentje és a herbicid-rezisztens gyomok kialakulásának csökkentése a 

globális környezetben az IWM további kutatásától függ. 

 

 

A teljes cikk angolul: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2019.00003/full 

 

A cikket készítette: 
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